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چکیده

Abstract
Introduction: In regard to the significance of the
relationship between mother and child, what is
essential for children's mental health is to experience
a warm, intimate, and continuing relationship with
mother or her permanent substitute. Many forms of
neuroticism and personality disorders are the result of
depriving children from maternal care or instability
of child’s relationship with the attachment figure. The
current study aims to investigate the relationship
between attachment styles and suicidal thoughts
among soldiers in a military organization and
determine its predictive role in this field.
Method: This is a correlational descriptive study
conducted on 361 soldiers in Mashhad, Iran in 2015
using the multi-stage cluster sampling method. The
data collection instruments of this study were the
Beck Suicide Scale Ideation and the Revised Adult
Attachment Scale (Collins & Read, 1990). The data
were analyzed using the Pearson correlation
coefficient and multiple regression analysis.
Results: The results reveal a significant positive
relationship between ambivalent attachment style and
suicidal thoughts and a significant negative
relationship between secure and avoidance
attachment styles and suicidal thoughts.
Discussion: Given the results of the current study,
secure attachment style and avoidance attachment
style could significantly predict suicidal thoughts. In
addition, the findings of this study confirmed the role
of secure attachment style in reducing suicidal
thoughts.
Keywords: attachment styles, suicidal thoughts,
soldier, army.
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 آنچه که برای سالمت، در تأکید بر اهمیت ارتباط مادر و کودک:مقدمه
 صمیمی و مـداوم بـا، تجربۀ یک ارتباط گرم، ضروری است،روانی کودک
 بســیاری از اشــکاا روانآزردگــیهــا و.مــادر یــا یانشــی دات ـ اوســت
 حاصل محرومیت کودک از مراقبـت مادرانـه و یـا،اختالا های شخصیت
حاضـر بـرای

 پـووه.عدم ثبات رابطۀ کودک با چهرۀ دلبستگی اسـت

بررسی رابطۀ سبک دلبستگی با افکار خودکشی سربازان در یک سـازمان
پی بینیکنندگی آن در ای زمینه انجام شد

نظامی و تعیی نق

1931 از نوع توصیفی ـ همبستگی است که در ساا

 ای پووه:روش

 سرباز بهروش نمونـهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای در شـهر961 روی
شامل مقیاس افکار خودکشی بـک و

 ابزار مورد پووه.مشهد انجام شد

 بـرای تحلیـل.پرسشنامۀ سـبک دلبسـتگی بزرگسـاا کـولینز ریـد بـود
دادههای آماری از ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانـه اسـتفاده
.شده است
سبک

حاکی از آن است که بیـ

پووه

 یافتههای ای:نتایج

 رابـطۀ مثبت معنادار و بـی،دلبستـگـی دوسوگرا با افکار خودکشی
 رابطۀ منفی،سبکهای دلبستگی ایم و ایـتنابـی با افکار خودکشی
.معناداری ویود دارد
 سبک دلبستگی ایم و سبک،  با تویه به یافتههای ای پووه:بحث
دلبستگی ایتنابی قادرند بهطور معناداری افکار خودکشی را پی بینی
سبک دلبستگی

 تأییدکنندۀ نق،  ه چنی یافتههای ای پووه.کنند
.افکار خودکشی است

ایم در کاه

 ارت، سرباز، افکار خودکشی، سبک دلبستگی:کلیدواژهها

 واحد علوم تحقیقات، گروه روانشناسی، ـ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی1
 ایران، نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی،خراسان رضوی
، مشـهد، دانشگاه آزاد اسـالمی، واحد مشهد، استادیار دانشکده علوم تربیتی
ایران
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ارتباط مادر و کودک ،آنچه برای سالمت روانی کودک

مقدمه
شایعتری روشهای خودکشی در مردان ،اسلحۀ گـرم،
سپس حلقآویزکردن و پریدن از بلندی است .اسـتفاده
از اسلحۀ گرم در خودکشی روزبهروز افـزای

مـییابـد

(راد ،یوینر و ریب.)1001 ،
بعضی بررسیها نشان میدهد که اغلب خودکشیها در
پست نگهبانی و با اسلحه صورت گرفته اسـت (رضـائتی
 .)1002فشــارهای روانــی و ســختیهــای تاتــی دوران
سربازی هنگامی که در بستر تربیتی و سبک دلبستگی
ناسال قرار گیرد ،میتوانـد یکـی از مهـ تـری عوامـل
شــیوع افکــار خودکشــی  1در ای ـ دوران باشــد .راه و
روشی که آدمی در دوران کودکی بـا آن روبـهرو شـده
است و موقعیتهایی کـه بـر مسـیر زنـدگی وی تـأثیر
میگذارند ،می توانند در سرنوشت او تأثیر قوی داشـته
باشند که یکی از ای عوامل ،سبک دلبستگی است.
دلبستگی ،پیوند عاطفی هیجانی نسبتاًپایداری است که
بی کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظ و
دات با آنها است ،ایجاد میشود (پاپالیا .)1001 ،درواقع
ای رفتار یستجوی مراقبت نوزاد که دلبستگی نامیده
میشود و نوع آن میتواند سرنوشت آینده وی را رق
بزند ،در اکثر کودکان تا پایان یکسالگی ،سیست های
رفتاری مربوطه بهآسانی براساس یدایی از مادر فعاا
میشوند و آنچه بهطورمؤثر ای

سیست ها را به پایان

میرساند ،دیدن مادر ،شنیدن صدای او و لمس اوست.
بنابرای

ای

نظامها یا سیست های رفتاری (مانند

گریهکردن ،دنبااکردن و غیره) تا حدود سهسالگی
بهآسانی بر انگیخته میشوند و بعد از آن در اکثر
کودکان ،کمتر برانگیخته شده و تحمل کودک برای
دوری از مادر افزای

مییابد .در طوا نویوانی و

بزرگسالی چهرۀ دلبستگیای که رفتار فرد به سمت او
یهت داده میشود ،تغییر میکند .در تأکید بر اهمیت
فصلنامۀ روانشناسی نظامی دورۀ  ،7شمارۀ  ،77پاییز9315

ضروری است ،تجربۀ یک ارتباط گرم ،صمیمی و مداوم
اوست .بسیاری از اشکاا

با مادر یا یانشی

دات

روانآزردگیها و

اختالاهای

شخصیت،

حاصل

محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطۀ
کودک با چهرۀ دلبستگی است (بالبی.)1390 ،
تمرکز اصلی نظریۀ دلبستگی بر روابـ بـی کـودک و
چهرۀ دلبستگی اولیه است کـه دو کـار اساسـی انجـام
میدهـد .1 :پناهگـاه محکـ و قابـلاطمینـانی فـراه
میکند تا کودک در زمانهای استرس و درماندگی بـه
سمت او بازگردد؛  .1یایگاه امنـی اسـت بـرای کـاوش
کودک در محی بـهویـوه در غیـا چهـرۀ دلبسـتگی
(واترز .)1006 ،هرچند اغلب نـوزادان بـه هـر دو والـد
دلبسته می شوند ،ولی مادران و پدران نوعاً نقـ هـای
متفاوتی در رشد ایتماعی اولیه نوزادشان ایفا میکنند.
تجربههای واقعی فرد در مورد حساسیت پاسخگوبودن،
حضور فعاا مراقب ،همچنـی خلـقوخـوی کـودک و
هماهنگی رواب والد ـ کودک ،اسـاس شـکلدهـی بـه
سبک هـای مختلـد دلبسـتگی( 1ایمـ  ،9ایتنـابی 1و
دوسوگرا )2در خالا سااهای نوزادی و کـودکی اسـت
.)1002
نـوزادی کـه موفقیــت یـا رضــایتمنـدی را در اولــی
ارتباطات

تجربه نکرده باشد ،بایـد در مراحـل بعـدی

زنــدگی  ،آمــادگی موایهــه بــا مشــکالت تعــامالت
ایتماعی را داشته باشد Weiss .در  1982دلبستگی
بزرگساالن را بهعنوان ایجاد یک «پیوند» توسـ یـک
بزرگساا با بزرگساا دیگر که در ینبههـای اساسـی و
مه  ،مشابه دلبستگیای است که کودکـان نسـبت بـه
«مراقب اصلی» خود ایجاد میکنند ،تعریـد مـیکنـد.
ای پیوند (درست مثل آنچه در کودکـان ویـود دارد)
تنها در روابطی ظـاهر مـیشـود کـه اهمیـت هیجـانی
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بســیار زیــاد و محــوری دارنــد .ایــ دلبســتگی در

نسبت به ایشان صمیمی و راحت باشـند .یـداییهـای

بزرگساالن نتیجـۀ عملکـرد نظـام هیجـانی مشـابه بـا

آنها زیاد است اما از محدودیتهـای ارتباطشـان کمتـر

دلبستگی در کودکان اسـت؛ گرچـه در یریـان تحـوا

رنج میبرند (پینز .)1002 ،افـراد دو سـوگرا در روابـ

یرح و تعدیل شده است (مظاهری .)1000 ،مظـاهری

صمیمانۀ خود احساس ناامنی و حسادت میکنند .آنها

معتقد است که بسـیاری از اشـکاا روانآزردگـیهـا و

از یک سو میل به نزدیکی با دیگران دارنـد و از سـوی

اختالاهـای شخصـیت ،حاصـل محرومیـت کـودک از

دیگر دات میترسند که طرد شـوند (کلینکـه.)1001 ،

مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطه کـودک بـا چهـرۀ

آنها اغلب نگرانند که همسرشان واقعـاً آنهـا را دوسـت

دلبستگی است .همچنـی «نظریـۀ دلبسـتگی» فقـ

نداشته باشند .آنها در سطح بـاالیی از زنـدگی و تعهـد

نظریۀ تحـوا کـودک نیسـت ،بلکـه نظریـۀ تحـوا در

هستند که بالقوه آنها را از همسرانشـان دور مـیکنـد؛

«گسترۀ حیات »6و بهویوه در فوریـتهـا 2نیـز هسـت.

چون آنها را انگـلوار یـا خفقـانآور مـیپندارنـد .آنهـا

سبک هـای دلبسـتگی در بزرگسـالی عبـارت اسـت از:

ناایم هستند و در ارتباطشان خیلـی سـرمایهگـذاری

سبک دلبسـتگی ایمـ ؛ ایتنـابی و دوسـوگرا (بـالبی،

مــیکننــد .بــهطــورکلــی افــراد بــیاعتمــادی هســتند،

 .)1390افراد دارای سبک دلبسـتگی ایمـ در روابـ

خودپندارۀ پایینی دارند و در رابطه با خودشـان خیلـی

نزدیک خود احساس خوشـحالی ،دوسـتی و اطمینـان

زیاد افشاگری می کنند .آنها تمایل دارند نمرۀ باالیی را

میکنند .ای افراد از عزتنفـس بـاالیی برخوردارنـد و

به ایبارکردن و نمرۀ پایینی را به حساسیت ،اختصاص

احساس می کنند که دیگران آنهـا را دوسـت داشـته و

دهنــد (پینــز .)1002 ،بــه عقیــدۀ ادوی ـ اشــنایدم

9

مراقب آنها هسـتند .سـبک دلبسـتگی ایمـ بـا میـل

خودکشی با نیازهای برآوردهنشده یـا نیازهـایی کـه بـا

قدردانی ،تویه و فداکردن خود به خاطر افراد نزدیک و

مانع موایه شده انـد ،احسـاس درمانـدگی و ناامیـدی،

مه  ،ارتباط دارد .در ای سبک ،اعتمادکردن ،نزدیـک

تعارض دو سوگرانه بی بقا و استرس غیرقابـلتحمـل،

و وابستهشدن به دیگران راحت است؛ زیرا انتظار دارند

محدودشدن گزینه ها از دیدگاه فرد و نیاز برای گریز یا

افراد دیگر همراه با پذیرش ،نزدیکی و حمایـت

فرار ،ارتباط دارد .رابطۀ بی اندیشهپردازی خودکشی و

باشد (کلینکه .)1001 ،آنها خیلی به طرد یا وابسـتگی،

توســل بــه رفتارهــای خودآســیبرســانی در ســبک

عالقه ای نشان نمیدهند و تمایل دارنـد در حساسـیت

دلبستگی آشفته سردرگ  ۸29است و ایـ رابطـه در

به دیگران نمـرات بـاال و در ایبـارکردن آنهـا ،نمـرات

افراد دارای سابقه رفتار خودکشـی بـه  ۸96مـی رسـد

پایینی به دست آورند (پینز )1002 ،افرادی کـه دارای

(ســادوک و ســادوک .)1002 ،ویوگــیهــای بهنجــار و

سبک دلبستگی ایتنابی هستند ،بهطورمعموا مایلنـد

نابهنجــار روابــ بــی شخصــی بــهگونــهایعمیــق از

بیشتر تنها باشند و از درگیری زیاد در رواب  ،ایتنـا

سبکهای دلبستگی اشـخاص تـأثیر مـیپـذیرد .بنـابر

می کنند .ای افراد اعتمادکردن ،نزدیکی و وابستگی به

نتایج پووه ها ،دلبستگی ایم با ویوگیهای ارتباطی

دیگران را خطرناک تلقی میکنند؛ زیـرا انتظـار دارنـد

مثبت شامل صمیمیت و خرسندی ،دلبستگی ایتنابی

دیگران آنها را طرد و اتیت کنند (کلینکه .)1001 ،آنها

با سطوح پایی تری از صـمیمیت و تعهـد و دلبسـتگی

وقتی فردی قصد نزدیکشدن بـه آنهـا را دارد ،عصـبی

دوسوگرا با شور و هیجان و دامشـغولی بـا خرسـندی

میشوند و اغلـب ،همسرشـان از آنهـا مـیخواهنـد تـا

ک  ،مرتب است (فینی و نولر .)1339 ،بنابرای هـد

واکن
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تحقیق ای است کـه رابطـۀ بـی افکـار خودکشـی بـا

بخ

سبک های دلبستگی را بررسی کند و مشخص کند چه

همبســتگی بــی متغیرهــای تعریــدشــده از ضــریب

میـــزان از افکـــار خودکشـ ـی توسـ ـ ایـ ـ متغیـــر

همبســتگی پیرســون و بــرای میــزان پــی بینــی از

قابلپی بینی است؟

رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

روش

یافتهها

ای مطالعه از نوع توصیفی -همبستگی اسـت .یامعـۀ

برای تحلیل متغیرهای دموگرافیک از آزمون  tاستفاده

آماری پووه  ،شامل سربازان مشغوا بهخـدمت  -در

شد و یافتهها نشان داد :از اعضای نمونـه  ۸66مجـرد و

در

 ۸11متأهل و نیز  ۸91دارای تحصـیالت زیـر دیـپل ،

مشهد بوده است .طـی نمونـهگیـری چندمرحلـهای ،از

 ۸11دیپل و  ۸10کارشناسی و  ۸2کارشناسی ارشـد،

سهماهه نخست ساا  -1931در پادگانهای ارتـ

آمار استنباطی برای مشـخصکـردن معنـاداری

میان پادگانهای مویود ابتدا یک پادگـان و سـپس از

هستند .همچنی

میان گردانهای مویود در پادگان ،یک گردان و نمونۀ

روستا و  ۸16سـاک شـهر و بـی

موردنظر که شامل  961نفر بود ،از ای گردان انتخـا

ســرباز عــادی و  ۸99دریــهدار و  ۸12افســر بودنــد.

شد .ابزارهای پووه

حدود  ۸21از اعضای نمونـه سـاک
از  ۸12مخاطبـان

عبارت بـود از :پرسشـنامۀ افکـار

همچنی نتایج نشـان داد ،سـطح افکـار خودکشـی در

خودکشی بک ( )BSSIبا  13سؤاا ابـزار خودسـنجی

ســربازان بــا مــدارک تحصــیلی بــاالتر کمتــر بــود،

که برای آشکارسازی و اندازهگیـری شـدت نگـرشهـا،

بهطوریکه هیچیک از سربازان دارای مـدرک دیـپل و

رفتارهــا و همچنــی برنامــهریــزی بــرای ارتکــا بــه

باالتر ،سطح افکار بسـیارخطرناک نداشـتند .همچنـی

خودکشی تهیه شده است .اعتبـار آن از طریـق آلفـای

افکار خودکشی در سـطوح بـاال بـی سـربازان متأهـل

کرونباخ  0/32و روایی همزمان آن با مقیاس افسردگی

دیده نشد .افرادی که محل سکونت آنها در روستا بـود،

پرسشنامۀ سالمت عمومی  0/26گـزارش شـده اسـت

همگی از نظر درگیـری بـا افکـار خودکشـی در سـطح

(انیسی .)1002 ،پرسشنامۀ سبک دلبستگی بزرگسـاا

بدون خطر قرارگرفتنـد .نتـایج آمـار اسـتنباطی طبـق

کولینز رید ) (RAASنیز با  19سؤاا خودارزیـابی از

یدوا  1نشان داد کـه در سـطح خطـای  0/02بیــ

مهــارتهــای ایجــاد روابــ و خودتوصــیفی از شــیوۀ

سبک دلبستـگـی دوسوگرا با افکار خودکشی ،رابــطۀ

شـکلدهــی روابـ دلبســتگی نسـبت بــه چهـرههــای

مثبت معنادار و بــی سـبکهـای دلبسـتگی ایمـ و

دلبستگی نزدیک اسـت .ایـ پـووه

دارای روایـی و

ایـتنابـی با افکار خودکشی ،رابطـۀ منفـی معنـاداری

اعتبار الزم با مقادیر آلفای کرونباخ بی

از  90درصـد

نمـرۀ سـبک دلبسـتگی

ویود دارد؛ یعنی بـا افـزای

و اعتبـــار  ۸32اســـت (پاکـــدام  .)1001 ،بـــرای

دوســوگرا ،نمــرۀ افکــار خودکشــی بــهطــور معنــاداری

تجزیـهوتحلیــل دادههـا از روشهــای آمـار توصــیفی و

نمرۀ در هر یک از دو سبک دیگـر

اســتنباطی اســتفاده شــد .در بخـ

آمــار توصــیفی از

یدوا فراوانی و درصد و میانگی و انحرا معیار برای
مقایسۀ میانگی افکـار خودکشـی بـی سـربازان و در
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افزای

ولی افزای

در افکار خودکشی با کاه

همراه بود.
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جدول  1ـ نتایج تجزیهوتحلیل همبستگی دو متغیر سبکهای دلبستگی با افکار خودکشی سربازان
خودکشی

افکار

سبک ایمن

سبک اجتنابی

سبک دوسوگرا

همبستگی پیرسون ()r

-0/11

-0/11

0/11

ضریب خطا

0/01

0/01

0/099

درادامه باتویه به رعایـت پـی فـرضهـای الزم بـرای

باتویهبه یـداوا  1و  9و  1و مقـدار خطـای کمتـر از

برآورد قدرت پی بینی متغیر مالک (افکار خودکشـی

 ،0/02معنــاداری ایــ فرضــیه تأییــد و از معادلــۀ

ســربازان) از طری ـق متغیرهــای پیشــگو از رگرســیون

رگرسیونی برای نوشت افکـار خودکشـی در سـربازان

چندمتغیره استفاده شد.

استفاده شد.
جدول  2ـ رگرسیون

ضریب همبستگی

ضریب تبیین R2

 R2تعدیلشده

خطای برآورد

0/99

0/11

0/09

1/92

جدول  3ـ تحلیل واریانس ANOVA b
جمع مربعات

میانگین مربعات

آزمون ()F

Sig

رگرسیون

199/99

199/99

1/32

0/09

باقیمانده

1122/29

19/39

مجموع کل تغییرات

1261/11

جدول  4ـ عاملهای مشترک در معادلۀ رگرسیونی
متغیرها
مقدار ثابت
سبک دلبستگی ایم
سبک دلبستگی ایتنابی
سبک دلبستگی دوسوگرا

عاملهای مشترک غیراستاندارد
B
9/01
-0/1
-0/91
0/11

عاملهای مشترک استاندارد

انحراف معیار

بتا ()Beta

1/36
0/1
0/12
0/02

-0/16
-0/19
-0/11

T

Sig

1/2
-1/3
-1/1
1/61

0/02
0/01
0/09
-

معادله رگرسیونی افکار خودکشی در سربازان= مقدار ثابت ( + )9/01سبک دلبستگی ایم ( + )-0/1سبک دلبستگی ایتنابی ()-0/91

بحث و نتیجهگیری
ای پووه

نشـان داد کـه بیــ سـبک دلبستـگــی

دوسوگرا با افکار خودکشـی ،رابــطۀ مسـتقی و بــی
ســبکهــای دلبســتگی ایم ـ و ایـتنابـــی بــا افکــار
خودکشی ،رابطۀ معکوس ویود دارد .بـهعـالوه ،نتـایج
نشان داد که سبک دلبستگی ایم و سبک دلبسـتگی

ایتنابی قادرند بـهطـور معنـاداری افکـار خودکشـی را
پی بینی کنند .نتایج ای تحقیق بـا نتـایج تحقیقـات
گالزبــروک ،تاونســ  ،ســایاا ( ،)1012آدام ()1336
همسو بوده است .گرچه تحقیقات شارپ ،ونتا ()1012
نشان داد که ممک است متغیرهای تعدیلکنندهای در
ای ارتباط دخیل باشند که الزم است در پووه هـای
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آتی به آن پرداخته شود .برای تبیـی نتـایج مـیتـوان

و خواسته های

اظهار کرد ،همانطورکه بالبی در نظریۀ دلبستگی خود

باشد ،بنابرای ممک است با شکستهای متعـددی در

بیــان داشــته اســت ،ســبک دلبســتگی ایم ـ یکــی از

ای ـ رابطــه موایــه شــود .ای ـ شکســتهــا در کنــار

مطمئ تـری راههـای ایجـاد پیونـد بـا محـی اسـت.

احساسات دوگانـه نیـاز و تـرس از طـرد در روابـ بـا

همچنی سبک دلبستگی ایم بهدلیـل محوریـت آن

دیگران می تواند منبعی قوی بـرای افسـردگی و افکـار

امیــد بــه زنــدگی و

های لـوپز،)1001( ،

در ســالمت روان ،باعــا افــزای
درنتیجه کاه

افکار منفی می شـود .بنـابرای هرچـه

از دنیا بر مبنای واقعیت قـرار نداشـته

خودآسیبی شناخته شود .پووه

بوتوناری ( )1002و وی ( )1002مؤید یافته هـای ایـ

میزان اطمینان کودک به نگهدارنـده اصـلیاش بیشـتر

تحقیق است.

بوده باشد ،میـزان افکـار خودکشـی در آینـده کـاه

همچنی نتایج پووه

خواهد داشت .در ای راستا می تـوان بـه هـ راسـتایی

نوع سبک دلبستگی با رفتارهای پر خطر و ابعاد تنظی

تحقیق رحیمیان و بوگر ( )1009اشاره کـرد .در مـورد

احساسات ،رابطه دارد .نتایج ایـ تحقیـق بـا پـووه

سبک دلبستگی ایتنابی باید گفت همان گونهکه نتایج

حاضر همسوست؛ زیـرا افکـار خودکشـی پـی زمینـۀ

مظاهری ( )1011نیز نشان داده است ،سـبک

اقدام به خودکشی است و اقدام بـه خودکشـی یکـی از

دلبستگی ایتنابی با تمام معایبی که دارد بـا برخـی از

رفتارهای پرخطری است که در آن کنتـرا احساسـات

سازههای مثبت روانشناسی ،رابطۀ مثبت و با بعضی از

بهشدت تحت تأثیرات منفی قرار دارد .در ای تحقیـق

سازه های منفی ،رابطۀ منفی دارد .ای سبک معموالً با

سبک دلبستگی دوسوگرا رابطۀ مثبـت و معنـاداری بـا

اضطرابی که نسبت بـه ارتبـاط بـا دیگـران برانگیختـه

افکار خودآسیبی داشت .در پووه هایی که قبالً تکـر

می شود ،مشخص مـی گـردد .ایـ اضـطرا عـالوهبـر

شد ،نیز نشان داده شـده اسـت کـه سـبک دلبسـتگی

رابطه ،حالت گوشبهزنگـی را ایجـاد مـیکنـد.

دوسوگرا با رفتارهای پرخطر ،رابطۀ مثبت و معنـاداری

رابطۀ ایتماعی ،بالقوه مخر است ،امـا

دارد .بنــابرای هرچــه دودلــی فرزنــد و در نتیج ـۀ آن

اگر در شرایطی باشد که رواب ایتمـاعی ناسـال  ،نـرم

اضطرا او از یدایی و احتماا ویـود یـا عـدم ویـود

شده باشد میتوانـد از آسـیبهـای احتمـالی ناشـی از

منبع حمایت ایتماعی در شرای ضروری بیشتر بـوده

افکـار

خواهـد

پووه

کاه

هرچند کاه

رواب ایتماعی ناسـال بکاهـد و باعـا کـاه

آسا ( )1012نشـان داد کـه

باشد ،میزان افکار خودکشی درآینـده افـزای

خودکشی شود .بنابرای هرچه میزان اطمینان فرزند از

داشت .ای پووه

تنهاماندن خود در شرای گوناگون که بهنوعی استقالا

خودکشی صورت گرفته است ،لـذا پیشـنهاد مـیشـود

ایتماعی اشاره دارد ،بیشتر بـوده باشـد ،میـزان افکـار

چنی پووهشی روی سایر گروهها و نیز دختران و زنان

خواهد داشـت .طبـق نظـر

ه صورت گیرد .همچنی باتویهبه گسترش روزافزون

بالبی ،سبک دلبستگی دوسوگرا بهعنوان بدتری سبک

رفتارها و افکار خودکشـیگرایانـه در یهـان و اهمیـت

دلبستگی یاد شده اسـت .ایجـاد اضـطرا  ،احساسـات

یانی و مالی باالی آن برای ملتها و دولتها ،پیشنهاد

دوگانه و متناقض باعا میشود که فرد نسبت به خود،

میشود با تحقیقاتی بیشتر هماننـد پـووه

زمـانی و

دیگران و درنتیجه زندگی ،دید منفی پیـدا کنـد .ایـ

همکــاران ( ،)1016مبتنــی بــر روشهــا و ســبکهــای

دید منفی باعا میشود که برآوردهای فرد از انتظارات

مختلد درمانی در راستای مقابله با سبکهـای ناسـال

خودکشی در آینده کاه
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 بـرای. از اقدام به خودکشی یلوگیری شـود،دلبستگی
یلـــوگیری آنـــی از رفتـــار خودآســـیبی و تمـــایالت
خودکشیگرایانه می تـوان بـا بهـرهگیـری از نیروهـای
متخصص روانشناس در سطح سازمانها و یگـانهـای
مختلـد از یملــه یگــانهــای نظــامی و آگــاهســازی و
 یوانـان و،آموزش مهارت های تربیتی یهت خانوادهها
مهارت فرزندپروری توس آنان و اهتمام به ای امر در
.حل معضل بزرگ نسلهای اخیر گام برداشت
تشکر و قدردانی
از همکــاری همــۀ فرمانــدهان محتــرم نظــامی کــه در
 تقـدیر و تشـکر، همکاری نمودنـد، ایرای ای پووه
. مینمای
پینوشت
1 . Suicidal thoughts
2 . Attachment
3 . Secure attachment style
4 . Avoidant attachment style
5 . Ambivalent attachment style
6 . Life span
7 . Emergencies
8 . Ascheneidman
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